
9 -12u de markt met de gebruikelijke standhouders en met  
feestelijke extra’s
13- 16u workshop “glas etsen” voor jong en oud (kleuters 
onder begeleiding) -  5€ deelname
15u gratis muzikaal optreden Barré
16u live vertelling door Bart Verdonck: ‘de wonderlijke kerst-
nacht van zatte Louis’ 

Doorlopend vanaf 14u

de ochtendmarkt krijgt een feestelijk vervolg!

een project van en

Markt van de makers XL

- Een groot buurtdessertbuffet van eigen makelij (gratis)
  Schuif aan en proef van elkaars bakkunsten.  
  Hierbij doen we een oproep om een dessert te maken voor                
  het buffet. Geef je een seintje als je wil bakken en je dessert          
  wil schenken voor het buffet mail naar katrien@debatterie.be
- bar (betalend) met voor deze gelegenheid, uitzonderlijk te    
  verkrijgen: het bier ‘Mysterie van het vat’
- animatiefilm: ‘Het verhaal van Fleris’
- schminkstand 
- repair atelier - breng je kapotte kersverlichting mee, Robin            
  probeert die te herstellen

16 december 2018
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